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Члан 1.
У Закону о запошљавању страних држављана и лица без држављанства (''Службени гласник
Републике Српске'', бр. 97/04) у члану 2. додаје се нови став 2. који гласи:
«Запослењем у смислу овог закона сматра се радно ангажовање научних културних и других
радника на основу Уговора о културној пословној и техничкој сарадњи ».
Члан 2.
У члану 3. послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
«Послодавцем у смислу овог закона сматра се и правно лице које радно ангажује раднике на
основу Уговора о културној, пословној и техничкој сарадњи ».
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 3.
У члану 4. став 1.тачке 1.и 2. се мијењају и гласе:
1.«да борави на територији Републике Српске, односно Босне и Херцеговине у складу са
прописима о кретању и боравку странаца и азилу у Босни и Херцеговини ».
2.» да има радну дозволу за закључивање Уговора о раду издату од стране Завода за
запошљавање Републике Српске ».
Члан 4.
У члану 5. у ставу 2.тачка 1. се мијења и гласи:
1. « доказ да борави на територији Републике Српске, односно Босне и Херцеговине у складу
са прописима о кретању и боравку странаца и азилу у Босни и Херцеговини ».
У члану 5. у ставу 2. тачка 2. се мијења и гласи:
2. «пријаву о потреби за радницима са подацима о потребној стручној спреми, квалификацији,
радном искуству, посебним додатним знањима и броју радника који се запошљавају ».
У истом члану и у истом ставу брише се тачка 3.
У члану 5. став 3. се мијења и гласи:
«Филијала из става 1. овог члана не може издати радну дозволу ако на евиденцији
незапослених у бироу према сједишту послодавца има незапослених лица која испуњавају све
услове тражене пријавом из тачке 2. става 2. овог члана».
Члан 5.
Послије члана 5. додаје се нови члан 5а. који гласи:
«Члан 5а.
Против рјешења донесеног од надлежне филијале Завода у смислу члана 5. овог закона,
послодавац може изјавити жалбу Директору Завода у року од 15 дана од дана пријема
рјешења ».
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Члан 6.
У члану 6. у ставу 2.ријечи «лице које», замјењују се рјечима «странца који», послије ријечи
«визе» брише се тачка и додају ријечи «и пословне визе».
Члан 7.
У члану 7. у ставу 1. ријеч « је » замјењује се ријечима «може бити».
Члан 8.
Послије члана 10. додаје се нови члан 10.а који гласи:
«Члан 10а.
Завод за запошљавање ће водити евиденције о издатим радним дозволама према
обиљежјима по којима води остале евиденције које су саставни дио статистичке евиденције
завода и које морају бити јавне и транспарентне ».
Члан 9.
Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске да утврди
пречишћени текст Закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства.
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике
Српске".

Република Српска
Босна и Херцеговина
Генерални секретар
Телефон: +387 51 338-104
Факс: +387 51 301-087

Народна скупштина
О Народној скупштини
Састав
Сједнице
Обиљежја РС
Сазиви
Кодекс
Пословник
Посланичка питања и одговори
Служба НС РС
Акти
Устав
Усвојени закони
Закони у процедури
Одлуке
Закључци
Буџет
Остали акти
Законодавни поступак
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Стручна расправа
Активности
Активности предсједника
ЕУ активности
Активности радних тијела
Активности службе
Међународна сарадња
Календар активности
Календар рада
Галерија
Архива аудио и видео записа
Фото галерија
360 Преглед
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